
สรุปข�าวประจำในวันท่ี 4 พ.ย. 63 
 ข�าวส�งห�องอธิบดี  รองอธิบดีกรมป#าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง   

ข�าวหนังสือพิมพ) 

-   อานันท�ร
วมกก.ปรองดอง ( มติชน 4 พ.ย. 63 หน�า 1,5,7 ) 

-   'นายกฯ'โชว�ปรุงเมนู'ยำสับปะรดกุ�งมังกร' ( สยามรัฐ 4 พ.ย. 63 หน�า 3 )      

-   ชูทรัพยากรท�องถ่ินเพ่ิมรายได� ( ไทยโพสต� 4 พ.ย.63 หน�า 3 ) 

-   'วราวธุ'แจงเอาผิด'ปารีณา'รุกป6า 'สิระ'ให�กำลังใจ-โวไม
2มาตรฐาน ( มติชน 4 พ.ย. 63 หน�า 7 )  

-   ข
าวสั้น: 'วราวุธ' ชี้เอาผิด 'เอ=' ต
อไปเป>นหน�าท่ี ตร. ( ไทยโพสต� 4 พ.ย.63 หน�า 3 ) 

ข�าวเว็บไซต) 

นายกฯร
วมเป>นสักขีพยานพิธีอนุญาตเข�าทำประโยชน�หรืออยู
อาศัยเขตป6าสงวนแห
งชาติ 

( มติชน 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2425284 

นายกฯลงพ้ืนท่ีภาคใต� มอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน�-อยู
อาศัยเขตป6าสงวนแห
งชาติ 

( เนชั่น 3 พ.ย. 63  ) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804178 

นายกรัฐมนตรีปรุงเมนู ยำสับปะรดกุ�งมังกร (รัฐบาลไทย 3 พ.ย. 63) 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36448 

เครือซีพีร
วมงาน ครบรอบ 5 ปY สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโล�นสู
ระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.น
าน 

( ข
าวสด 3 พ.ย. 63  ) 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5244098 

เช�กมติครม. 3 พย. “แต
งต้ัง-โยกย�าย” ทุกกระทรวง-หน
วยงาน ได�ท่ีนี่ ( ฐานเศรษฐกิจ 3 พ.ย. 63  ) 

https://www.thansettakij.com/content/politics/455357  

"วราวุธ" แจง เอาผิด "ปารีณา" เป>นหน�าท่ี ตร.ทส.พร�อมส
งข�อมูล (ไทยรัฐ 3 พ.ย. 63) 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1967884 

‘วราวุธ’ ชี้ เป>นหน�าท่ี ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป6า ระบุ ดำเนินการไปตามข้ันตอน  

( มติชนสุดสัปดาห� 3 พ.ย. 63  ) 



https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365521 

"วราวุธ" ชี้เป>นหน�าท่ีตร.เอาผิด "ปารีณา" ส
งสำนวนอัยการ 5 พ.ย.นี้ ( ไทยพีบีเอส 3 พ.ย. 63 ) 
       https://news.thaipbs.or.th/content/298005 

"วราวุธ" แจงเอาผิด "ปารีณา"คดีรุกป6า ตามกฎหมาย ( ผู�จัดการออนไลน� 3 พ.ย. 63 ) 

https://mgronline.com/news1/detail/9630000113771 

‘วราวุธ’ ชี้เป>นหน�าท่ีตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป6าจอมบึง ส
งหลักฐานไปให�เรียบร�อยแล�ว  

( ข
าวสด 3 พ.ย. 63 )   

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5242557 

'วราวุธ'เผยคดี'ปารีณา'รุกป6าอยู
ในมือตำรวจ อยากได�อะไรเพ่ิมก็บอกมา ( ไทยโพสต� 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.thaipost.net/main/detail/82643 

“วราวุธ” แจง เอาผิด "ปารีณา" เป>นหน�าท่ีตร. ทส.พร�อมส
งข�อมูล  ( สยามรัฐ 3 พ.ย. 63 ) 

https://siamrath.co.th/n/194396 

"วราวุธ" ชี้ เป>นหน�าท่ี ตร.เอาผิด "ปารีณา" คดีรุกป6าราชบุรี  ( คมชัดลึก 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.komchadluek.net/news/regional/447878 

ทส.แจงตร.ทำตามข้ันตอนคดีจับ"เอ="รุกป6า ( เดลินิวส� 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.dailynews.co.th/politics/804750 

'บ๊ิกท็อป'แจงเอาผิด'ปารีณา'คดีรุกป6าเป>นหน�าท่ีตร. 'ทส.'ยินดีให�ความร
วมมือ ( แนวหน�า 3 พ.ย. 63  ) 

https://www.naewna.com/politic/529348 

วราวุธ ยัน กระทรวงทรัพยากรฯ พร�อมให�ข�อมูล บก.ปทส.เพ่ิมเติม คดีปารีณารุกป6าราชบุรี  

( ข
าวหุ�น 3 พ.ย. 63  ) 

https://www.kaohoon.com/content/398639 

ปธ.ผู�ตรวจการแผ
นดินลงพ้ืนท่ี “ม
อนแจ
ม” ตามปkญหารื้อท่ีพักรุกป6า หลังชาวบ�านโวย จนท.ใช�อำนาจมิชอบ   

( ผู�จัดการ 3 พ.ย. 63  ) 

https://mgronline.com/local/detail/9630000113979 

ส
อเค�าวุ
น!! ผู�ตรวจการฯ ข้ึนดอยม
อนแจ
ม ชาวบ�านร�องป6าไม�ใช�อำนาจมิชอบสั่งดำเนินคดี  

ร�องขอพิสูจน�สิทธิ์อยู
ก
อนประกาศเขตป6า ( เชียงใหม
นิวส� 3 พ.ย. 63  ) 



https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495992/ 

ผู�ตรวจการแผ
นดินลงพ้ืนท่ีม
อนแจ
ม อำเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม
 ( เชียงใหม
นิวส� 3 พ.ย. 63  ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495922/ 

โวยรัฐใช�อำนาจรังแก! ผู�ตรวจการฯ สางปkญหาม
อนแจ
ม ( เดลินิวส� 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.dailynews.co.th/regional/804838 

ผู�ตรวจการแผ
นดินลงพ้ืนท่ีแก�ปkญหา"ม
อนแจ
ม"   ( เนชั่น 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804239 

ผู�ตรวจการเเผ
นดิน ลงพ้ืนท่ีติดตามการแก�ปkญหาบุกรุกพ้ืนท่ีม
อนแจ
ม หลังชาวบ�านร�องเรียนถูกรัฐ 

ใช�กฎหมายไม
เป>นธรรม ( สำนักประชาสัมพันธ�เชียงใหม
 3 พ.ย. 63  ) 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19327 

https://region3.prd.go.th/prchiangmai/news/19327 

ผู�ตรวจการฯลงพ้ืนท่ี‘ม
อนแจ
ม’ เคลียร�ปมชาวบ�านร�องถูกรื้อรีสอร�ท  ( แนวหน�า 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.naewna.com/local/529556 

นายอำเภอโพธิ์ตาก นำเจ�าหน�าท่ีป6าไม� ตำรวจ สภ.โพธิ์ตาก ตรวจยึดไม�แปรรูปท่ีลักลอบตัดบริเวณ 

ลำห�วยกาหม  พร�อมสืบสวนหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย ( สยามรัฐ 3 พ.ย. 63 ) 

https://siamrath.co.th/n/194581 

ศูนย�ป6าไม�แพร
ประชุมร
วมอ.เด
นชัยแก�ไขปkญหาการบุกรุกป6าบ�านบ
อแก�ว (เชียงใหม
นิวส� 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496089/ 

สำนักจัดการทรัพยากรป6าไม�ท่ี 3 สาขาแพร
 ร
วมกับ ศูนย�ปฏิบัติการแก�ไขสถานการณ�ฉุกเฉิน  

ด�านความม่ันคงแพร
 จับไม�เถ่ือนพร�อมผู�ต�องหา 2 คน (เชียงใหม
นิวส� 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495491/ 

บุกจับหนุ
มใหญ
ลักลอบซ้ือ'ไม�พะยูง'ตุนเตรียมส
งนายทุน มูลค
ากว
า10ล�านบาท ( แนวหน�า 3 พ.ย. 63 ) 

https://www.naewna.com/local/529336 

คมนาคมชง ครม.สัญจร สร�างทางด
วนกะทู�-ป6าตอง ( ผู�จัดการ 3 พ.ย. 63 ) 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000113791 

 



ปีที่: 43 ฉบับที่: 15578
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(บนขวา), 5, 7

หัวข้อข่าว: อานันท์ร่วมกก.ปรองดอง

รหัสข่าว: C-201104020015(4 พ.ย. 63/05:01) หน้า: 1/4

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 211.18 Ad Value: 327,329 PRValue : 981,987 คลิป: สี่สี(x3)
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ปีที่: 71 ฉบับที่: 24411
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 3(กลาง)

หัวข้อข่าว: 'นายกฯ'โชว์ปรุงเมนู'ยำสับปะรดกุ้งมังกร'

รหัสข่าว: C-201104021057(4 พ.ย. 63/05:47) หน้า: 1/1

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Col.Inch: 39.91 Ad Value: 33,923.50 PRValue : 101,770.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 25 ฉบับที่: 8759
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: ชูทรัพยากรท้องถิ่นเพิ่มรายได้

รหัสข่าว: C-201104008010(4 พ.ย. 63/05:50) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 39.17 Ad Value: 29,377.50 PRValue : 88,132.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)
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ปีที่: 43 ฉบับที่: 15578
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/-

หน้า: 7(ขวา)

หัวข้อข่าว: 'วราวุธ'แจงเอาผิด'ปารีณา'รุกป่า 'สิระ'ให้กำลังใจ-โวไม่2มาตรฐาน

รหัสข่าว: C-201104020072(4 พ.ย. 63/06:20) หน้า: 1/1

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 16.45 Ad Value: 18,095 PRValue : 54,285 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 25 ฉบับที่: 8759
วันที่: พุธ 4 พฤศจิกายน 2563
Section: First Section/ในประเทศ

หน้า: 3(ล่างขวา)

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'วราวุธ' ชี้เอาผิด 'เอ๋' ต่อไปเป็นหน้าที่ ตร.

รหัสข่าว: C-201104008012(4 พ.ย. 63/05:49) หน้า: 1/1

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 11.67 Ad Value: 8,752.50 PRValue : 26,257.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 

นายกฯร�วมเปนสักขีพยานพิธีอนุญาตเข�าทำประโยชน�หรืออยู�อาศัยเขตป$าสงวนแห�งชาติ 

วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 - 14:16 น. 

นายกฯลงพ้ืนท่ีตรวจราชการภาคใต� พร�อมเปนสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาต ให�เข�าทำประโยชน�หรืออยู�อาศัยภายในเขตป$า

สงวนแห�งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล 

เม่ือวันท่ี 3 พ.ย. โรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ท ไม�ขาว จ.ภูเก็ต – พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ี เกาะสมุย และ
ประชุม ครม.สัญจร ณ จ.ภูเก็ตระหว�างวันท่ี 2-3 พ.ย. ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ให�เกียรติเปนประธานสักขีพยานในพิธีมอบหนังสือ
อนุญาตให�เข�าทำประโยชน�หรืออยู�อาศัยภายในพ้ืนท่ีเป?าหมายการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน พ้ืนท่ีภาคใต�ฝABงอันดามัน เพ่ือดำเนิน
โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท�องท่ีจังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง เนื้อท่ีรวมกว�า 5 พันไร� 
จำนวน 6 พ้ืนท่ี ใน 3 จังหวัด และพิธีมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนให�กับประชาชน จ.ภูเก็ต จำนวน 6 แห�ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยกรมป$าไม� ได�เร�งดำเนินการโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการ
ทำงานให�เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได�แถลงไว�ต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันศุกร�ท่ี 12 กันยายน 2557 เรื่อง การสร�าง
สมดุลระหว�างการอนุรักษ�กับการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน ซ่ึงจะดำเนินการจัดท่ีดินให�แก�ผู�ยากไร�ไม�มีท่ีดินทำกินและท่ีอยู�อาศัย โดย
ไม�ให�กรรมสิทธิ์ แต�เปนการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน�ในท่ีดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ� หรือรูปแบบอ่ืน ท่ี
เหมาะสมดำเนินการภายใต�คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน นอกจากนี้เม่ือชุมชนได�รับ
การจัดท่ีดินทำกินแล�ว ชุมชนต�องเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ� ฟMNนฟู ดูแล และจัดการป$าไม�ท่ีเหลืออยู�ในท�องถ่ินในรูปแบบป$า
ชุมชน เพ่ือสร�างสมดุลย�ระหว�างการอนุรักษ�กับการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา 
ให�เกียรติเปนประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให�เข�าทำประโยชน�หรืออยู�อาศัยภายในเขตป$าสงวนแห�งชาติ ตามมาตรา 
16 แห�งพระราชบัญญัติ ป$าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือดำเนินโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล 
โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปนผู�มอบหนังสืออนุญาต ฯ ให�กับผู�ว�า
ราชการจังหวัดสตูล ผู�ว�าราชการจังหวัดระนอง และผู�ว�าราชการจังหวัดตรัง จำนวน 6 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด เนื้อท่ีรวม 5,969-1-39.77 ไร� 
ได�แก� 



 

 

1. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าเทือกเขาบรรทัดแปลงท่ี 2 ตอนท่ี 1 จังหวัดสตูล เนื้อท่ี 254-0-1.77 ไร� 
2. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าน้ำขาว จังหวัดระนอง เนื้อท่ี 2,884-1-75 ไร� 
3. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าคลองหัวเขียวและป$าคลองเกาะสุย จังหวัดระนอง เนื้อท่ี 710-2-21 ไร� 
4. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าใสป$าแก� จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 933-3-2 ไร� 
5. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าสายเขาหวาง จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 968-2-75 ไร� 
6. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าควนบางหมาก จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 217-3-65 ไร� 

ท้ังนี้ การมอบหนังสืออนุญาต ฯ ดังกล�าวจะมีประชาชนได�รับประโยชน� สามารถอยู�อาศัยทำกินในพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติได�อย�าง
ถูกต�องเหมาะสม จำนวนประมาณ 957 ครอบครัว 
นอกจากนี้ ได�มีการมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนในท�องท่ีจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ป$าชุมชน เนื้อท่ีรวมกว�า 344 ไร� ได�แก� ป$าชุมชนลาน

หินขาว ป$าชุมชนบ�านกะตะ(ผาหินดำ) ป$าชุมชนบ�านกะตะ(จุดชมวิว) ป$าชุมชนบ�านบางลา ป$าชุมชนบ�านนากก และป$าชุมชน ชุมชน

น้ำตกกะทู� และในปSงบประมาณ 2564 กรมป$าไม� ได�เตรียมโครงการจ�างงานภายใต� พ.ร.ก. เงินกู�ฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาป$าไม� 

สร�างงาน สร�างรายได� เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชน ภายใต�วงเงินกว�า 15 ล�านบาท ในการจ�างงานในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต 

กระบ่ี ตรัง และจังหวัดสตูล เพ่ือเปนการช�วยเหลือประชาชนท่ีว�างงานและได�รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัดภาคใต� 

(อันดามัน) จำนวน 312 ราย ให�มีรายได� โดยการจัดกิจกรรมโครงการต�าง ๆ อาทิ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียว เพ่ือสร�างงาน สร�างรายได�ให�กับชุมชนในท�องถ่ิน กิจกรรมโครงการสร�างเศรษฐกิจชุมชนจากป$าชุมชน กิจกรรมโครงการ

พัฒนาอาชีพของกลุ�มแรงงานท่ีอพยพกลับท�องถ่ิน เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมโครงการจ�างสำรวจการครอบครองท่ีดิน

ป$าสงวนแห�งชาติ ตามมาตรการแก�ไขปAญหาของ คทช. เพ่ือรองรับการฟMNนฟูพ้ืนท่ีป$าไม� 

https://www.matichon.co.th/politics/news_2425284 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นายกฯลงพ้ืนท่ีภาคใต� มอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน�-อยู�อาศัยเขตป$าสงวนแห�งชาติ 

3 พ.ย. 2563 

นายกฯลงพ้ืนท่ีตรวจราชการภาคใต� พร�อมเปนสักขีพยานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให�เข�าทำประโยชน�หรืออยู�อาศัยภายในเขตป$า

สงวนแห�งชาติ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน คทช. ตามนโยบายรัฐบาล 

3 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ท ไม�ขาว จ.ภูเก็ต - พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนท่ีเกาะสมุย 

และประชุม ครม.สัญจร ณ จ.ภูเก็ตระหว�างวันท่ี 2-3 พ.ย. ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ให�เกียรติเปนประธานสักขีพยานในพิธีมอบ

หนังสืออนุญาตให�เข�าทำประโยชน�หรืออยู�อาศัยภายในพ้ืนท่ีเป?าหมายการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน พ้ืนท่ีภาคใต�ฝABงอันดามัน เพ่ือ

ดำเนินโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ท�องท่ีจังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดตรัง เนื้อท่ีรวมกว�า 5 พันไร� 

จำนวน 6 พ้ืนท่ี ใน 3 จังหวัด และพิธีมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนให�กับประชาชน จ.ภูเก็ต จำนวน 6 แห�ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยกรมป$าไม� ได�เร�งดำเนินการโครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชน เพ่ือเปนการ

ขับเคลื่อนการทำงานให�เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีได�แถลงไว�ต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติ เม่ือวันศุกร�ท่ี 12 กันยายน 2557 

เรื่อง การสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ�กับการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน ซ่ึงจะดำเนินการจัดท่ีดินให�แก�ผู�ยากไร�ไม�มีท่ีดินทำกินและท่ี

อยู�อาศัย โดยไม�ให�กรรมสิทธิ์ แต�เปนการอนุญาตให�เข�าทำประโยชน�ในท่ีดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ในรูปแบบสหกรณ� หรือ

รูปแบบอ่ืน ท่ีเหมาะสมดำเนินการภายใต�คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห�งชาติ (คทช.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน นอกจากนี้

เม่ือชุมชนได�รับการจัดท่ีดินทำกินแล�ว ชุมชนต�องเข�ามามีส�วนร�วมในการอนุรักษ� ฟMNนฟู ดูแล และจัดการป$าไม�ท่ีเหลืออยู�ในท�องถ่ินใน

รูปแบบป$าชุมชน เพ่ือสร�างสมดุลย�ระหว�างการอนุรักษ�กับการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา ให�เกียรติเปนประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให�เข�าทำ

ประโยชน�หรืออยู�อาศัยภายในเขตป$าสงวนแห�งชาติ ตามมาตรา 16 แห�งพระราชบัญญัติ ป$าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2507 เพ่ือดำเนิน

โครงการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนตามนโยบายท่ีสำคัญของรัฐบาล โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวง



 

 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เปนผู�มอบหนังสืออนุญาต ฯ ให�กับผู�ว�าราชการจังหวัดสตูล ผู�ว�าราชการจังหวัดระนอง และผู�ว�า

ราชการจังหวัดตรัง จำนวน 6 พ้ืนท่ี 3 จังหวัด เนื้อท่ีรวม 5,969-1-39.77 ไร� ได�แก� 

1. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าเทือกเขาบรรทัดแปลงท่ี 2 ตอนท่ี 1 จังหวัดสตูล เนื้อท่ี 254-0-1.77 ไร� 

2. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าน้ำขาว จังหวัดระนอง เนื้อท่ี 2,884-1-75 ไร� 

3. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าคลองหัวเขียวและป$าคลองเกาะสุย จังหวัดระนอง เนื้อท่ี 710-2-21 ไร� 

4. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าใสป$าแก� จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 933-3-2 ไร� 

5. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าสายเขาหวาง จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 968-2-75 ไร� 

6. ป$าสงวนแห�งชาติ ป$าควนบางหมาก จังหวัดตรัง เนื้อท่ี 217-3-65 ไร� 

ท้ังนี้ การมอบหนังสืออนุญาต ฯ ดังกล�าวจะมีประชาชนได�รับประโยชน� สามารถอยู�อาศัยทำกินในพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติได�อย�าง

ถูกต�องเหมาะสม จำนวนประมาณ 957 ครอบครัว 

นอกจากนี้ ได�มีการมอบหนังสือแสดงป$าชุมชนในท�องท่ีจังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 ป$าชุมชน เนื้อท่ีรวมกว�า 344 ไร� ได�แก� ป$าชุมชนลาน

หินขาว ป$าชุมชนบ�านกะตะ(ผาหินดำ) ป$าชุมชนบ�านกะตะ(จุดชมวิว) ป$าชุมชนบ�านบางลา ป$าชุมชนบ�านนากก และป$าชุมชน ชุมชน

น้ำตกกะทู� และในปSงบประมาณ 2564 กรมป$าไม� ได�เตรียมโครงการจ�างงานภายใต� พ.ร.ก. เงินกู�ฉุกเฉิน ในโครงการพัฒนาป$าไม� 

สร�างงาน สร�างรายได� เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชน ภายใต�วงเงินกว�า 15 ล�านบาท ในการจ�างงานในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา ระนอง ภูเก็ต 

กระบ่ี ตรัง และจังหวัดสตูล เพ่ือเปนการช�วยเหลือประชาชนท่ีว�างงานและได�รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ใน 6 จังหวัดภาคใต� 

(อันดามัน) จำนวน 312 ราย ให�มีรายได� โดยการจัดกิจกรรมโครงการต�าง ๆ อาทิ กิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต�นไม� เพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียวเพ่ือสร�างงาน สร�างรายได�ให�กับชุมชนในท�องถ่ิน กิจกรรมโครงการสร�างเศรษฐกิจชุมชนจากป$าชุมชน กิจกรรมโครงการพัฒนา

อาชีพของกลุ�มแรงงานท่ีอพยพกลับท�องถ่ิน เพ่ือกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชน และกิจกรรมโครงการจ�างสำรวจการครอบครองท่ีดินป$า

สงวนแห�งชาติ ตามมาตรการแก�ไขปAญหาของ คทช. เพ่ือรองรับการฟMNนฟูพ้ืนท่ีป$าไม� 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804178 

 



 

 

 

นายกรัฐมนตรีปรุงเมนู ยำสับปะรดกุ�งมังกร ประชาสัมพันธ�เมืองแห�งอาหารเลิศรส Creative City of Gastronomy ของจังหวัดภูเก็ต 

พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ปรุงเมนู "ยำสับปะรดกุ�งมังกร" ประชาสัมพันธ�เมืองแห�งอาหารเลิศรส Creative City 

of Gastronomy ของจังหวัดภูเก็ต 

วันนี้ (3 พ.ย. 63) เวลา 08.00 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปnดเผย ถึงกิจกรรมและบรรยากาศก�อน

การประชุมคณะรัฐมนตรีอย�างเปนทางการนอกสถานท่ี หรือ ครม. สัญจร ณ โรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ท ไม�ขาว ตำบลไม�ขาว 

อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ว�า พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  เยี่ยมชมบูธประชา

รัฐรักสามัคคีภูเก็ต โครงการพัฒนาทางหลวงในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต  โครงการพัฒนา Smart City Data Platform และโครงการ

ยกระดับการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู�เมืองท�องเท่ียวเชิงสุขภาพระดับโลก โดยนายกรัฐมนตรีร�วมปรุง "ยำสับปะรดกุ�งมังกร"   

ซ่ึงเปนวัตถุดิบท�องถ่ินและสินค�า GI ของภูเก็ต ย้ำความเปนเมืองสร�างสรรค�ด�านอาหาร หรือ Creative City of Gastronomy ของ จ.ภูเก็ต 

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรี เสนอแนะการใช�ประโยชน�จากทรัพยากรท�องถ่ินให�เกิดประโยชน�สูงสุด เพ่ือสร�างรายได�ให�กับชุมชน ได�ร�วม

ปรุงอาหารเมนู “ยำสับปะรดกุ�งมังกร" ในส�วนของโครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงเครือข�ายถนนทุกเส�นทางนั้น รัฐบาลเน�น

การลงทุนในโครงสร�างพ้ืนฐานด�วยการร�วมลงทุนระหว�างภาครัฐภาคเอกชน (PPP) เพ่ือยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทย และเกิด

ความคุ�มค�าในการลงทุนและประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุด นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังกล�าวถึงความสำคัญในการจัดทำข�อมูลท่ี

ทันสมัย เพ่ือให�ฐานข�อมูลสำคัญในการดำเนินนโยบาย โดยพัฒนาต�อยอดระบบข�อมูลให�ภาครัฐและเอกชนสามารถใช�ประโยชน�

ร�วมกันได� ขณะท่ีโครงการยกระดับการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ตสู�เมืองท�องเท่ียวเชิงสุขภาพระดับโลก จะมอบหมายให�สภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติศึกษาความเปนไปได�รวมท้ังรูปแบบการลงทุนด�วย เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุด  

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเปนประธานสักขีพยานในโอกาสรัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มอบหนังสือ

อนุญาตให�เข�าทำประโยชน�หรือท่ีอยู�อาศัยในพ้ืนท่ีเป?าหมายการจัดท่ีดินทำกินให�ชุมชนรวมจำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1) พ้ืนท่ีป$าสงวน

แห�งชาติ ได�แก� ผู�ว�าราชการจังหวัดสตูล ผู�ว�าราชการจังหวดัระนอง และผู�ว�าราชการจังหวัดตรัง   (2 )พ้ืนท่ีป$าชายเลน ได�แก� ผู�ว�า

ราชการจังหวัดภูเก็ต ผู�ว�าราชการจังหวัดกระบ่ี   และ จำนวน 6 ป$าชุมชน 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/36448 



 

 

 

 

เครือซีพีร�วมงาน ครบรอบ 5 ปS สถาปนา "น้ำพางโมเดล" เปลี่ยนภูเขาหัวโล�นสู�ระบบเกษตรเชิงนิเวศ จ.น�าน 

ข�าวประชาสัมพันธ�   

3 พ.ย. 2563  13:14 น. 



 

 

เม่ือ 31 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พร�อมด�วย นายจตุพร 

บุรุษพัฒน� ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม นายนิพันธ� บุญหลวง ผู�ว�าราชการจังหวัดน�าน นายธัญญา เนติธรรม

กุล อธิบดีกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป$าและพันธุ�พืช นายอดิศร นุชดำรงค� อธิบดีกรมป$าไม� นายประยงค� ดอกลำไย ผู�อำนวยการมลู

นิธิพัฒนาภาคเหนือ และนายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ด�านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภค

ภัณฑ� จำกัด พร�อมด�วยหน�วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนกว�า 300 คน เข�าร�วมงาน "ครบรอบ 5 ปS สถาปนา

น้ำพางโมเดล เปลี่ยนภูเขาหัวโล�นสู�ระบบเกษตรเชิงนิเวศ" และพิธีลงนามบันทึกความร�วมมือระหว�างกัน ณ โรงเรียนบ�านน้ำพาง ต.

น้ำพาง อ.แม�จริม จ.น�าน 

ในการนี้ นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู�จัดการอาวุโส ด�านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ� จำกัด 

เปnดเผยว�า "น้ำพางโมเดล" เปนโครงการท่ี คุณศุภชัย เจียรวนนท� CEO เครือเจริญโภคภัณฑ� เข�าร�วมมือกับภาคีเครือข�ายหลายภาค

ส�วน โดยเฉพาะภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ต้ังแต�ปS 2559 โดยมีเป?าหมายท่ีมุ�งฟMNนฟูป$าและรักษาผืนป$าธรรมชาติ ท่ีมีอยู�ถึง

ร�อยละ 90 ของ ต.น้ำพางให�ได�รับการจัดการดูแลรักษาโดยชุมชนท�องถ่ินอย�างสมดุล และยั่งยืน มีการใช�ระบบฐานข�อมูล จำแนก

และกำหนดขอบเขต ท่ีดินทำกิน ท่ีอยู�อาศัย ป$าชุมชน และผืนป$าธรรมชาติ เพ่ือวางแผนการจัดการพ้ืนท่ีอย�างเหมาะสม ภายใต�การ

มีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน รวมถึงการสร�างความยั่งยืนในการปรับเปลี่ยนอาชีพ จากพืชเชิงเด่ียวมาสู�การผลิตในระบบเกษตร

ผสมผสาน ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อม เพ่ิมข้ึนอย�างน�อยปSละ 20 % ของพ้ืนท่ีทำกินใน 5 ปS พ้ืนท่ีจะเปลี่ยนเปนเกษตรผสมผสาน

ท้ัง 100% พัฒนาและยกระดับอาชีพ สร�างรายได�ท้ังในและนอกภาคเกษตรควบคู�ไปกับการอนุรักษ� ดิน น้ำ ป$า อย�างสมดุล 

ปAจจุบัน โครงการ "น้ำพางโมเดล" ดำเนินการมาแล�ว 5 ปS มีพ้ืนท่ีป$าท่ีได�รับการฟMNนฟูแล�ว 2,767 ไร� สมาชิก 285 ราย จาก 10 

หมู�บ�าน ต.น้ำพาง จ.น�าน ผลผลิตสามารถสร�างรายได�ให�ชาวบ�าน มีการต้ังศูนย�เพาะกล�าไม�ชุมชน ศูนย�แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร และพัฒนากลุ�มเกษตรกรทำธุรกิจในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 

https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5244098 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

https://www.thansettakij.com/content/politics/455357 

 

 

 



 

 

 

"วราวุธ" แจง เอาผิด "ปารีณา" เปนหน�าท่ี ตร.ทส.พร�อมส�งข�อมูล 

ไทยรัฐออนไลน�  3 พ.ย. 2563 09:21 น. 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. แจง เอาผิด "ปารีณา" ส.ส.ราชบุรี พปชร.คดีบุกรุกป$า เปนหน�าท่ี ตร.ทส. พร�อมส�งข�อมูล บอก ยังไม�

มีการแจ�งข�อหาเพ่ิมเติม   

วันท่ี 3 พ.ย. ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ต ไม�ขาว ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ให�

สัมภาษณ�ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) สรุป

สำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.

ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ ว�า ทส.โดยกรมป$าไม� มี

หน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดี ผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้เปนหน�าท่ีของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ยัง

อยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ังหมดแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิม

อีก ก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี 

ผู�สื่อข�าวถามว�า จะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า เท�าท่ีทราบยังไม�มี ยังเปนไปตามท่ี

แจ�งความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://www.thairath.co.th/news/politic/1967884 

 

 

 



 

 

 

‘วราวุธ’ ชี้ เปนหน�าท่ี ตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป$า ระบุ ดำเนินการไปตามข้ันตอน 

เผยแพร� วันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ท จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม (ทส.) ให�สัมภาษณ�ก�อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด

เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง ในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พฤศจิกายน ว�า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้ เปนหน�าท่ี

ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ัง

หมดแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิมอีกก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางกระทรวงทรัพยากรฯยินดี

ให�ความร�วมมือเต็มท่ี 

ผู�สื่อข�าวถามว�า จะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธกล�าวว�า เท�าท่ีทราบยังไม�มี ก็ยังเปนไป

ตามท่ีแจ�งความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_365521 

 

 

 

 

 



 

 

 

"วราวุธ" ชี้เปนหน�าท่ีตร.เอาผิด "ปารีณา" ส�งสำนวนอัยการ 5 พ.ย.นี้    14:49 |  3 พฤศจิกายน 2563 |  45 

"วราวุธ" ชี้เปนหน�าท่ีของตำรวจแล�ว หลังตำรวจสรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� บุกรุกป$า ใน 4 ข�อหา และขุดบ�อบาดาล

ในเขตป$าสงวนแห�งชาติ จ.ราชบุรี โดยบก.ปทส.จะส�งสำนวนให�อัยการวันท่ี 5 พ.ย.นี้ 

กรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?องน.ส.

ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  ซ่ึงมีโทษหนักคุก 

20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ 

วันนี้ (3 พ.ย.2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล�าวว�า ทส.โดยกรมป$าไม� มีหน�าท่ีเปน

เจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้ เปนหน�าท่ีของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ยังอยู�ใน

ข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ 

“ส�งพยานหลักฐานท้ังหมดแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิมอีก ก็จะส�งไปให�ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางทส.

ยินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี” 

นายวราวุธ กล�าวว�า  ส�วนจะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� เท�าท่ีทราบยังไม�มี ยังเปนไปตามท่ีแจ�งความ

ไว�ก�อนหน�านั้น 

นางภัทรมน เพ็งส�ม ทนายความของ น.ส.ปารีณา กล�าวว�า เบ้ืองต�นน.ส.ปารีณา จะขอใช�เอกสิทธิคุ�ม ครอง หากทางบก.ปทส.หรือ

อัยการ จะดำเนินการต�องส�งเรื่องให�ผู�บัญชาการตำรวจแห�งชาติ เพ่ือส�งเรื่องมากยังประธานสภาฯ ให�สภาฯ มีมติจะส�งตัวให�

ดำเนินคดีระหว�างสมัยประชุมหรือไม� 

ท้ังนี้น.ส.ปารีณา ถูกกรมป$าไม�ร�องทุกข�กล�าวโทษต�อ บก.ปทส.ในความผิดฐานบุกรุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าฝABงซ�ายแม�น้ำภาชี จ.ราชบุรี 

เบ้ืองต�นพนักงานสอบสวน มีความเห็นให�สั่งฟ?องพบความผิด 4 ข�อหา ซ่ึงคดีบุกรุกป$ามีอัตราโทษสูงสุด คือจำคุก 4-20 ปS ปรับ 

200,000-2,000,000 บาท นอกจากนี้ น.ส.ปารีณา ยังจะถูกดำเนินคดี ในฐานะบุคคลและนิติบุคคลผู�มีอำนาจเต็มอีกด�วย 

https://news.thaipbs.or.th/content/298005 



 

 

 

"วราวุธ" แจงเอาผิด "ปารีณา"คดีรุกป$า ตามกฎหมาย 

เผยแพร�: 3 พ.ย. 2563 10:25   โดย: ผู�จัดการออนไลน� 

รัฐมนตรีว�าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม แจงกรณีตำรวจ สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี พรรค

พลังประชารัฐ คดีรุกป$าสงวน เปนไปตามกฎหมาย และพร�อมร�วมมือเต็มท่ีหากเจ�าหน�าท่ีต�องการข�อมูลเพ่ิมเติม 

ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ต ไม�ขาว ต.ไม�ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม (ทส.) กล�าวถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในข�อหารุกป$าและครอบครองท่ีดิน

ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ 

ว�า กรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้เปนหน�าท่ีของตำรวจสืบสวน

สอบสวน ขณะนี้ยังอยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ังหมดแล�ว หากตำรวจ

ต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิมอีกก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง เรายินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี 

เม่ือถามว�า จะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า เท�าท่ีทราบยังไม�มี ยังเปนไปตามท่ีแจ�ง

ความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://mgronline.com/news1/detail/9630000113771 

 

 

 

 



 

 

 

 
‘วราวุธ’ ชี้เปนหน�าท่ีตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป$าจอมบึง ส�งหลักฐานไปให�เรียบร�อยแล�ว 

3 พ.ย. 2563    09:03 น. 

‘วราวุธ’ ชี้เปนหน�าท่ีตร.เอาผิด ‘ปารีณา’ รุกป$าจอมบึง ส�งพยานหลักฐานไปให�เรียบร�อยแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิมก็

จะส�งไปให� 

กรณี ตร.ปทส. สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีครอบครองท่ีดิน ต.รางบัว อ.จอมบึง 

จ.ราชบุรี โดยพบความผิด 4 ข�อหา นอกจากนี้ พนักงานสอบสวน บก.ปทส.ยังเรียก นายทวี ไกรคุปต� พ�อของน.ส.ปารีณา เข�ามา

รับทราบข�อกล�าวหาในวันท่ี 23 พ.ย. นี้ ส�วนใหญ�เปนข�อหาเดียวกับน.ส.ปารีณา ตามท่ีเสนอข�าวไปนั้น 

ความคืบหน�า เม่ือเวลา 07.50 น. วันท่ี 3 พ.ย. ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ต ไม�ขาว จ.ภเูก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ให�สัมภาษณ�ก�อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?องในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดิน

ใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ 

ว�า 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้ 

เปนหน�าท่ีของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ ซ่ึงเราส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อย

ท้ังหมดแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิมอีกก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ ยินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี 

ผู�สื่อข�าวถามว�า จะดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า เท�าท่ีทราบยังไม�มี ก็ยังเปนไปตามท่ีแจ�ง

ความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://www.khaosod.co.th/politics/news_5242557 



 

 

 

'วราวุธ'เผยคดี'ปารีณา'รุกป$าอยู�ในมือตำรวจ อยากได�อะไรเพ่ิมก็บอกมา 

03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10:46 น.  

3 พ.ย.63 - นายวราวุธ ศิลปอาชารมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ให�สัมภาษณ�ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.

ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�ง

สำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ ว�า ทส.โดยกรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูก

กล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้เปนหน�าท่ีของตำรวจสืบสวนสอบสวน  

"ขณะนี้ยังอยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ  ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ังหมดแล�ว หากตำรวจต�องการ

ข�อมูลอะไรเพ่ิมอีกก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี" 

https://www.thaipost.net/main/detail/82643 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“วราวุธ” แจง เอาผิด "ปารีณา" เปนหน�าท่ีตร. ทส.พร�อมส�งข�อมูล   

 สยามรัฐออนไลน�  3 พฤศจิกายน 2563 08:57 น.   

เม่ือเวลา 07.50 น.ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ต ไม�ขาว ต.ไม�ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม (ทส.) ให�สัมภาษณ�กรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

(บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว 

อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ ว�า ทส.โดย

กรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้เปนหน�าท่ีของตำรวจสืบสวน

สอบสวน ขณะนี้ยังอยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ  ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ังหมดแล�ว หากตำรวจ

ต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิมอีกก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี 

ผู�สื่อข�าวถามว�า จะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า เท�าท่ีทราบยังไม�มี ยังเปนไปตามท่ี

แจ�งความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://siamrath.co.th/n/194396 

 

 

 

 

 



 

 

 

"วราวุธ" ชี้ เปนหน�าท่ี ตร.เอาผิด "ปารีณา" คดีรุกป$าราชบุรี    

3 พฤศจิกายน 2563 - 11:04 น. 

"วราวุธ" ชี้ เปนหน�าท่ี ตร.เอาผิด "ปารีณา" คดีรุกป$าราชบุรี  ส�วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�

แจ�งความดำเนินคดี 

ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ท จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�

สัมภาษณ�ก�อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม  สรุปสำนวนสั่งฟ?อง  นางปารีณา ไกรคุปต� ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอม

บึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สัง่ฟ?องในวันท่ี 5 พฤศจิกายน ว�า กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้ เปนหน�าท่ี

ของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ก็ยังอยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ัง

หมดแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิมอีกก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทางกระทรวงทรัพยากรฯยินดี

ให�ความร�วมมือเต็มท่ี 

ผู�สื่อข�าวถามว�า จะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า เท�าท่ีทราบยังไม�มี ก็ยังเปนไป

ตามท่ีแจ�งความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://www.komchadluek.net/news/regional/447878 

 



 

 

 

ทส.แจงตร.ทำตามข้ันตอนคดีจับ"เอ�"รุกป$า 

“วราวุธ”รมว.ทรัพยากรฯ ชี้เปนหน�าท่ีตร.เอาผิดคดี“ปารีณา”รุกป$าจอมบึง ระบุดำเนินการไปตามข้ันตอน 

อังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.11 น. 

เม่ือวันท่ี 3 พ.ย. ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ท ไม�ขาว จ.ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�

สัมภาษณ�ก�อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย�างเปนทางการนอกสถานท่ี (ครม.สัญจร) ถึงกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีตำรวจกองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.

ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในข�อหารุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�ง

สำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่งฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ ว�า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยกรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�

แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้ เปนหน�าท่ีของตำรวจสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ยังอยู�ในข้ันตอนของ

ตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ังหมดแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูลอะไรเพ่ิม ทางกระทรวงฯ 

จะส�งไปให� และยินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี 

ผู�สื่อข�าวถามว�า จะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า เท�าท่ีตนทราบ ยังไม�มีเพ่ิมเติม ยัง

เปนไปตามท่ีแจ�งความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://www.dailynews.co.th/politics/804750 

 

 

 

 



 

 

 

'บ๊ิกท็อป'แจงเอาผิด'ปารีณา'คดีรุกป$าเปนหน�าท่ีตร. 'ทส.'ยินดีให�ความร�วมมือ 

วันอังคาร ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 10.08 น. 

3 พฤศจิกายน 2563 ท่ีโรงแรมสแปลช บีช รีสอร�ต ไม�ขาว ภูเก็ต นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว�าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) ให�สัมภาษณ�ถึงกรณีตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเก่ียวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (บก.ปทส.) สรุปสำนวนสั่งฟ?อง น.ส.ปารีณา ไกรคุปต� ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ในข�อหา

รุกป$าครอบครองท่ีดินใน ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงมีโทษหนักคุก 20 ปS และเตรียมส�งสำนวนให�พนักงานอัยการ จ.ราชบุรี สั่ง

ฟ?องในวันท่ี 5 พ.ย.นี้ ว�า ทส.โดยกรมป$าไม�มีหน�าท่ีเปนเจ�าทุกข�แจ�งความดำเนินคดีผู�ท่ีถูกกล�าวหา นับต้ังแต�แจ�งความจนถึงวันนี้เปน

หน�าท่ีของตำรวจสืบสวนสอบสวน  

ขณะนี้ยังอยู�ในข้ันตอนของตำรวจท่ีต�องดำเนินการต�อ  ซ่ึงเราได�ส�งพยานหลักฐานไปเรียบร�อยท้ังหมดแล�ว หากตำรวจต�องการข�อมูล

อะไรเพ่ิมอีกก็จะส�งไปให� ไม�ว�าจะเปนหลักฐานหรือพยานเรื่องใด ทาง ทส.ยินดีให�ความร�วมมือเต็มท่ี  

ผู�สื่อข�าวถามว�า จะมีการดำเนินการแจ�งข�อกล�าวหาในเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม� นายวราวุธ กล�าวว�า เท�าท่ีทราบยังไม�มี ยังเปนไปตามท่ี

แจ�งความไว�ก�อนหน�านั้น 

https://www.naewna.com/politic/529348 

 

 

 

 



 

 

 

 https://www.kaohoon.com/content/398639 



 

 

 

ปธ.ผู�ตรวจการแผ�นดินลงพ้ืนท่ี “ม�อนแจ�ม” ตามปAญหารื้อท่ีพักรุกป$า หลังชาวบ�านโวย จนท.ใช�อำนาจมิชอบ 

เผยแพร�: 3 พ.ย. 2563 16:08   โดย: ผู�จัดการออนไลน� 

เชียงใหม� - ปธ.ผู�ตรวจการแผ�นดินนำคณะลงพ้ืนท่ี “ม�อนแจ�ม” ติดตามปAญหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ หลังชาวบ�านร�องเรียน 

จนท.ป$าไม�ใช�อำนาจมิชอบด�วย กม.รื้อถอนท่ีพักรีสอร�ต ย้ำให�ความเปนธรรมทุกฝ$าย ชี้ชัดต�องพิสูจน�สิทธิให�ชัดเจนและต�องใช�

ประโยชน�ทางเกษตรกรรมควบคู�ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�ธรรมชาติ ด�านประธานวิสาหกิจชุมชนฯ ยืนยันครอบครองใช�ประโยชน�มาก�อน

ใช�กฎหมายท่ีดิน และประกาศเขตป$า 

วันนี้ (3 พ.ย. 63) ท่ีม�อนแจ�ม อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� พลเอก วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน พร�อมด�วย 

นายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต� ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และ

คณะ ลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�วมกับ นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) และนายพีระชาติ เรือง

ประดิษฐ� หัวหน�าศูนย�พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เพ่ือติดตามแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าแม�ริม (ม�อนแจ�มและ

พ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป$งแยง และตำบลแม�แรม อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก-รีสอร�ตไม�เปนไป



 

 

ตามวัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย ชี้หน�วยงานต�องพิสูจน�สิทธิให�ชัดเจน มุ�งรักษาป$าพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ วางแนวทาง

สร�างวิสาหกิจชุมชนอย�างเหมาะสมยั่งยืน 

ท้ังนี้ ประธานผู�ตรวจการแผ�นดินเปnดเผยว�า ตามท่ีมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�องเรียนต�อผู�ตรวจการแผ�นดิน

เนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีถูกกรมป$าไม�ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ และประกาศให�ระงับการ

ประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงร�วมกับ

หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบปะประชาชนท่ีเดือดร�อนจากกรณีดังกล�าว โดยพบว�าป$าแม�ริมเปนต�นน้ำลำธารจัดอยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำ

ชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว�า 13,000 ไร� เปนพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�ประมาณ 2,000 ไร� มีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมให�

ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร�วมโครงการประมาณ 900 กว�าราย แต�ปAจจุบันได�มีการ

แปรสภาพกลายเปนธุรกิจท่ีพัก-รีสอร�ต จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุ�มท่ีอยู�ระหว�างการตรวจสอบสิทธิจำนวน 82 ราย และถูก

ดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข�ายกระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนอง

หอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป$าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนต�างชาติ ท้ังนี้ ราษฎรท่ีทำเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี

ตามเดิมและไม�มีการบุกรุกเพ่ิมเติมจะไม�ได�รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

พลเอก วิทวัสกล�าวต�อว�า สำหรับการพิสูจน�สิทธิในท่ีดินทำกินให�ดำเนินการภายใต�หลักการพิสูจน�ว�า คนอยู�ก�อนประกาศเขตป$า

หรือไม� หากเปนกรณีคนอยู�ก�อนประกาศเขตป$า 2507 ก็ให�ดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่อง

ออกเอกสารสิทธิครอบครองท่ีดินทำกินต�อไปได� ถ�ากรณีมีการประกาศเขตป$าก�อนให�ใช�หลักการแก�ปAญหาตามสภาพข�อเท็จจริง โดย

จะอาศัยการอ�านภาพถ�ายแผนท่ีทางอากาศและแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องต�างๆ เพ่ือตรวจสอบร�องรอยการทำกินว�ามีการเปลี่ยนแปลงไป

อย�างไรมาประกอบการพิจารณาสิทธิในแต�ละแปลง นอกจากนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินจะเร�งหารือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผน

แม�บทบริหารจัดการพ้ืนท่ีและการอยู�ร�วมกันของชุมชนเพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย สามารถอยู�ร�วมกับ

ธรรมชาติโดยไม�ทำลายซ่ึงกันและกัน คงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�ดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือ

การท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือส�งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอย�างยั่งยืน 

ด�านนายวิชิต เมธาอนันต�กุล ประธานกลุ�มวิสาหกิจชุมชนท�องเท่ียวเชิงเกษตรม�อนแจ�ม เปnดเผยว�า ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับความ

เดือดร�อนอย�างหนักจากการดำเนินการของเจ�าหน�าท่ีป$าไม�ท่ีเข�าตรวจสอบ และใช�อำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างท่ีเปนท่ีพักรีสอร�ต ซ่ึง

เห็นว�าเปนการใช�อำนาจโดยมิชอบ จึงได�ร�องเรียนต�อผู�ตรวจการแผ�นดินให�ดำเนินการตรวจสอบครั้งนี้ ท้ังนี้ยืนยันว�าท่ีดินท่ี

ครอบครองและใช�ประโยชน�อยู�นั้นประชาชนในพ้ืนท่ีมีการครอบครองและใช�ประโยชน�มาก�อนท่ีจะมีการประกาศใช�กฎหมายท่ีดิน

และประกาศพ้ืนท่ีป$า อีกท้ังการใช�ประโยชน�ด�วยการทำท่ีพักรีสอร�ตก็เปนการดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือการ

ท�องเท่ียวเชิงเกษตร ไม�ได�เปนการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป$าแต�อย�างใด จึงต�องการให�มีการพิสูจน�และตรวจสอบเพ่ือให�ความเปนธรรมแก�

ประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะท่ีผ�านมาชุมชนได�รับความเดือดร�อนอย�างหนักและต�องสูญเสียประโยชน�ขาดรายได�จากการท�องเท่ียวเชิง

เกษตรท่ีควรจะได�รับไปอย�างน�าเสียดาย 

https://mgronline.com/local/detail/9630000113979 



 

 

 

ส�อเค�าวุ�น!! ผู�ตรวจการฯ ข้ึนดอยม�อนแจ�ม ชาวบ�านร�องป$าไม�ใช�อำนาจมิชอบสั่งดำเนินคดี ร�องขอพิสูจน�สิทธิ์อยู�ก�อนประกาศเขตป$า 

3 พ.ย. 63 

เม่ือช�วงบ�ายวันนี้ ( 3 พ.ย.) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน พร�อมด�วยนายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ

สำนักงานผู�ตรวจการแผ�นดินพร�อมคณะ ลงพ้ืนท่ีดอยม�อนแจ�ม อ.แม�ริม จ.เชียงใหม� เพ่ือติดตามแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวน

แห�งชาติป$าแม�ริม ในพ้ืนท่ีดอยม�อนแจ�มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง กรณีนำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพักและรีสอร�ท ไม�เปนไปตาม

วัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย หลังจากท่ีกลุ�มชาวบ�านท่ีดอยม�อนแจ�มร�องเรียนว�าเจ�าหน�าท่ีรัฐใช�อำนาจหน�าท่ีโดยมิชอบ

ในการเข�าดำเนินการจนทำให�ชาวบ�านหลายรายถูกดำเนินคดี 

นายวิชิต เมธาอนันต�กลุ ประธานวิสาหกิจชุมชนท�องเท่ียวเชิงเกษตรม�อนแจ�ม ให�ข�อมูลว�า ชาวบ�านม�อนแจ�มได�ทำเรื่องร�องเรียนไป

ยังผู�ตรวจการแผ�นดิน ขอให�ตรวจสอบการใช�อำนาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีรัฐว�าชอบด�วยกฏหมายหรือไม� เนื่องจากการจัดระเบียบท่ี

เกิดข้ึน เจ�าหน�าท่ีกรมป$าไม�ได�ยึดเอาตามมติ ครม. 30 มิ.ย 2541 ขณะท่ีชาวบ�านในพ้ืนท่ีมีใบหางว�าวตามมติ ครม. 11 พ.ค 2542 ซ่ึ

ชาวบ�านได�ไปยื่นขอพิสูจน�สิทธิ์ตามเง่ือนไข เพ่ือยืนยันว�าอยู�มาก�อนประกาศเขตป$าสงวนแห�งชาติ แต�จนถึงขณะนี้ก็ยังไม�มีการพิสูจน�

สิทธิ์ โดยชาวบ�านยังคงยืนยันให�เจ�าหน�าท่ีรัฐดำเนินการตามมติ ครม. 11 พ.ค. 2542 และขอให�เจ�าหน�าท่ีเข�ามาชี้เขตรังวัดและ

พิสูจน�สิทธิ์ หากมีหลักฐานว�าชาวบ�านอยู�มาก�อนให�ใช�ประมวลกฎหมายท่ีดินเข�าดำเนินการ แต�หากอยู�หลังให�ต้ังคณะกรรมการข้ึนมา

พิจารณาว�าจะหาทางออกอย�างไร 

นายวิชิต บอกว�า การเข�าดำเนินการของเจ�าหน�าท่ีส�งผลกระทบอย�างหนัก มีชาวบ�านถูกดำเนินคดี 19 ราย ขณะท่ีมาตรการกดดัน

ของเจ�าหน�าท่ียังเปนหนึ่งในสาเหตุท่ีทำให�นักท�องเท่ียวหดหาย รายได�ท่ีหายไปประมาณร�อยละ 20 

ขณะท่ีทางด�าน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน เปnดเผยว�า ตามท่ีมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม

ร�องเรียนต�อผู�ตรวจการแผ�นดินเนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีถูกกรมป$าไม�ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ 



 

 

และประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริง

ร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบกับชาวบ�านท่ีเดือดร�อนจากกรณีดังกล�าว 

ข�อมูลล�าสุดพบว�ามีการแปรสภาพจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนธุรกิจท่ีพักรีสอร�ท จำนวน 113 ราย เปนกลุ�มท่ีอยู�ระหว�างการ

ตรวจสอบสิทธิ์จำนวน 82 ราย และ ถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข�ายกระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม�ถูกต�องตาม

วัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป$าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือ ขายกิจการให�นายทุน

ต�างชาติ 

พล.อ.วิทวัส บอกว�า จะเร�งหารือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนแม�บทบริหารจัดการพ้ืนท่ีและการอยู�ร�วมกันของชุมชนเพ่ือให�

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย สามารถอยู�ร�วมกับธรรมชาติโดยไม�ทำลายซ่ึงกันและกัน คงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ี

สมบูรณ�ดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือส�งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี

อย�างยั่งยืน 

 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495992/ 

 

 

 

 



 

 

 

เชียงใหม� – ผู�ตรวจการแผ�นดินลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� 

3 พ.ย. 63 

ตรวจสอบข�อเท็จจริง หลังผู�ประกอบการร�องมีการรื้อรีสอร�ท และดำเนินคดีกับชาวบ�านไม�เปนธรรม 

เม่ือเวลา 13.30 น.วันท่ี พย. 63 พลเอก วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน พร�อมด�วย นายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รอง

เลขาธิการสำนักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต� ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�วมกับ

นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ� หัวหน�าศูนย�พัฒนา

โครงการหลวงหนองหอย เพ่ือติดตามแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าแม�ริม (ม�อนแจ�มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป$งแยง 

และตำบลแม�แรม อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก – รีสอร�ท ไม�เปนไปตามวัตถุประสงค�ของ

โครงการหลวงหนองหอย ชี้หน�วยงานต�องพิสูจน�สิทธิให�ชัดเจน มุ�งรักษาป$าพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ วางแนวทางสร�างวิสาหกิจชุมชน

อย�างเหมาะสมยั่งยืน 

พร�อมกับได�มีการเรียกผู�ประกอบการท่ีได�รับผลกระทบมาพูดคุยเพ่ือหาทางออกร�วมกัน 



 

 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน เปnดเผยว�า ตามท่ีมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�องเรียนต�อ

ผู�ตรวจการแผ�นดินเนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีถูกกรมป$าไม�ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ และ

ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ

ข�อเท็จจริงร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบปะประชาชนท่ีเดือดร�อนจากกรณีดังกล�าว โดยพบว�าป$าแม�ริมเปนต�นน้ำลำธารจัด

อยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว�า 13,000 ไร� เปนพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�ประมาณ 2,000 ไร� มีวัตถุประสงค�

เพ่ือส�งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร�วมโครงการประมาณ 900 กว�าราย แต�

ปAจจุบันได�มีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจท่ีพัก – รีสอร�ท จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุ�มท่ีอยู�ระหว�างการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 

ราย และถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข�าย กระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค�ของโครงการ

หลวงหนองหอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป$าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนต�างชาติ ท้ังนี้ ราษฎรท่ีทำ

เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตามเดิมและไม�มีการบุกรุกเพ่ิมเติมจะไม�ได�รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

พลเอก วิทวัส บอกกว�า สำหรับการพิสูจน�สิทธิ์ในท่ีดินทำกินให�ดำเนินการภายใต�หลักการพิสูจน�ว�า คนอยู�ก�อนประกาศเขตป$าหรือไม� 

หากเปนกรณีคนอยู�ก�อนประกาศเขตป$า พ.ศ. 2507 ก็ให�ดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออก

เอกสารสิทธิครอบครองท่ีดินทำกินต�อไปได� ถ�ากรณีมีการประกาศเขตป$าก�อนให�ใช�หลักการแก�ปAญหาตามสภาพข�อเท็จจริง โดยจะ

อาศัยการอ�านภาพถ�ายแผนท่ีทางอากาศและแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องต�าง ๆ เพ่ือตรวจสอบร�องรอยการทำกินว�ามีการเปลี่ยนแปลงไป

อย�างไรมาประกอบการพิจารณาสิทธิในแต�ละแปลง นอกจากนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินจะเร�งหารือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผน

แม�บทบริหารจัดการพ้ืนท่ีและการอยู�ร�วมกันของชุมชนเพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย สามารถอยู�ร�วมกับ

ธรรมชาติโดยไม�ทำลายซ่ึงกันและกัน คงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�ดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือ

การท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือส�งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอย�างยั่งยืน 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495922/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

โวยรัฐใช�อำนาจรังแก! ผู�ตรวจการฯ สางปAญหาม�อนแจ�ม 

ผู�ตรวจการฯ ลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม สางปAญหารุกป$า ขณะท่ี ประธานวิสาหกิจชุมชนม�อนแจ�ม เผยท่ีผ�านมาชาวบ�านถูกภาครัฐใช�อำนาจ

รังแกมาตลอด 

อังคารท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.05 น. 

เม่ือเวลา 13.30 น.วันท่ี 3 พ.ย. พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน นายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ

สำนักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน พล.ท.เทพจิต วีณะคุปต� ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 พร�อมคณะ ร�วมถึงเจ�าหน�าท่ีป$าไม� เจ�าหน�าท่ี

อุทยาน เจ�าหน�าท่ีตำรวจ ทหาร และฝ$ายปกครอง ได�ร�วมกันลงพ้ืนท่ีติดตามแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าแม�ริม (ม�อน

แจ�ม) ท่ีกองอำนวยการส�วนหน�าสำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) บริเวณจุดชมวิวดอยม�อนแจ�ม อำเภอแม�ริม จังหวัด

เชียงใหม�  เพ่ือติดตามแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าแม�ริม ตรงส�วนของพ้ืนท่ีดอยม�อนแจ�มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง ตำบล

โป$งแยง และตำบลแม�แรม อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� ซ่ึงมีการนำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก – รีสอร�ท ไม�เปนไปตาม

วัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย 

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน เปnดเผยว�า ตามท่ีมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�องเรียนต�อ

ผู�ตรวจการแผ�นดินเนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีถูกกรมป$าไม�ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ และ

ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ

ข�อเท็จจริงร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบปะประชาชนท่ีเดือดร�อนจากกรณีดังกล�าว โดยพบว�าป$าแม�ริมเปนต�นน้ำลำธารจัด

อยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว�า 13,000 ไร� เปนพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�ประมาณ  2,000 ไร� มี



 

 

วัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร�วมโครงการประมาณ 900 

กว�าราย แต�ปAจจุบันได�มีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจท่ีพัก – รีสอร�ท จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุ�มท่ีอยู�ระหว�างการตรวจสอบ

สิทธิ จำนวน 82 ราย และถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข�าย กระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม�ถูกต�องตาม

วัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป$าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนต�างชาติ 

ท้ังนี้ ราษฎรท่ีทำเกษตรกรรมในพ้ืนท่ีตามเดิมและไม�มีการบุกรุกเพ่ิมเติมจะไม�ได�รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

สำหรับการพิสูจน�สิทธิในท่ีดินทำกินให�ดำเนินการภายใต�หลักการพิสูจน�ว�า คนอยู�ก�อนประกาศเขตป$าหรือไม� หากเปนกรณีคนอยู�

ก�อนประกาศเขตป$า 2507 ก็ให�ดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง

ท่ีดินทำกินต�อไปได� ถ�ากรณีมีการประกาศเขตป$าก�อนให�ใช�หลักการแก�ปAญหาตามสภาพข�อเท็จจริง โดยจะอาศัยการอ�านภาพถ�าย

แผนท่ีทางอากาศและแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องต�าง ๆ  เพ่ือตรวจสอบร�องรอยการทำกินว�ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างไรมาประกอบการ

พิจารณาสิทธิในแต�ละแปลง นอกจากนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินจะเร�งหารือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผนแม�บทบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีและการอยู�ร�วมกันของชุมชนเพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย สามารถอยู�ร�วมกับธรรมชาติโดยไม�ทำลายซ่ึง

กันและกัน คงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�ดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือ

ส�งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอย�างยั่งยืน 

ด�าน นายวิชิต เมธาอนันต�กุล   ประธานวิสาหกิจชุมชนม�อนแจ�ม เปnดเผยว�าท่ีผ�านมาชาวบ�านถูกภาครัฐใช�อำนาจรังแกมาตลอด ใน

อดีตชาวบ�านอยู�ก�อนการประกาศเปนพ้ืนท่ีป$าสงวน ชาวบ�านจึงน�าจะมีสิทธิในพ้ืนท่ี และการประกอบกิจการท�องเท่ียว ก็เปนเพราะ

ทางโครงการหลวงมาส�งเสริม จึงมีการก�อสร�างดัดแปลงเปนพ้ืนท่ีท�องเท่ียวเชิงเกษตร ซ่ึงตอนนี้สภาพการท�องเท่ียวซบเซา เพราะ

ปAญหาโควิด รวมถึงถูกภาครัฐบีบทุกทาง ซ่ึงผู�ประกอบกิจการท่ีเหลือก็ยังคงเปnดกิจการเหมือนเดิม อยากเชิญชวนนักท�องเท่ียวข้ึนมา

ท�องเท่ียวได�เหมือนเดิม เพราะการต�อสู�ด�านกฎหมายเราก็จะเดินหน�าสู�เพ่ือความเปนธรรมให�กับชาวบ�านในพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม 

https://www.dailynews.co.th/regional/804838 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ผู�ตรวจการแผ�นดินลงพ้ืนท่ีแก�ปAญหา"ม�อนแจ�ม"   3 พ.ย. 2563 

ประธานผู�ตรวจการแผ�นดินลงพ้ืนท่ีตรวจสอบพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม หลังชาวบ�านร�องเดือดร�อนประสบปAญหาท่ีดินทำกิน ถูกป$าไม�ดำเนินคดี

รุกพ้ืนท่ีป$า ระงับการทำธุรกิจท่ีพัก ให�รื้อถอนสิ่งปลูกสร�าง เบ้ืองต�นเร�งหารือทุกฝ$ายวางแผนแม�บทจัดการพ้ืนท่ีให�ประชาชนอยู�

ร�วมกับธรรมชาติ ย้ำการพิสูจน�สิทธิในท่ีดินทำกินต�องแก�ปAญหาตามข�อเท็จจริง ขณะท่ีกลุ�มวิสาหกิจชุมชนเชิงเกษตรม�อนแจ�ม ขอให�

ตรวจสอบการใช�อำนาจหน�าท่ีของทางภาครัฐ ยืนยันให�เจ�าหน�าท่ีทำตามมติ ครม. 2541 

เม่ือเวลา 13.30 น. วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ท่ีโครงการหลวงหนองหอย ต.แม�แรม อ.แม�ริม จ.เชียงใหมา พลเอก วิทวัส รชตะ

นันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน พร�อมด�วยนายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน พันโท เทพจิต 

วีณะคุปต� ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม ร�วมกับ นายกมล นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากร

ป$าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ� หัวหน�าศูนย�พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย เพ่ือติดตามแก�ไขปAญหาการบุก

รุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าแม�ริม ตำบลโป$งแยง และตำบลแม�แรม อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� นำท่ีดินไปใช�ประกอบธุรกิจท่ีพัก รี

สอร�ท ไม�เปนไปตามวัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย ชี้หน�วยงานต�องพิสูจน�สิทธิให�ชัดเจน มุ�งรักษาป$าพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ 

วางแนวทางสร�างวิสาหกิจชุมชนอย�างเหมาะสมยั่งยืน 

พลเอก วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน เปnดเผยว�า ตามท่ีมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม ร�องเรียนต�อ

ผู�ตรวจการแผ�นดิน เนื่องจากได�รับความเดือดร�อนกรณีถูกกรมป$าไม�ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ และ

ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีคำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น ในวันนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ

ข�อเท็จจริงร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบปะประชาชนท่ีเดือดร�อนจากกรณีดังกล�าว โดยพบว�าป$าแม�ริมเปนต�นน้ำลำธารจัด

อยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว�า 13,000 ไร� เปนพ้ืนท่ีท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�ประมาณ 2,000 ไร� เพ่ือส�งเสริมให�

ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝnBน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร�วมโครงการประมาณ 900 กว�าราย แต�ปAจจุบันได�มีการ

แปรสภาพกลายเปนธุรกิจท่ีพัก รีสอร�ท จำนวน 113 ราย โดยเปนกลุ�มท่ีอยู�ระหว�างการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูก

ดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข�าย กระทำความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนอง



 

 

หอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป$าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ หรือขายกิจการให�นายทุนต�างชาติ ท้ังนี้ ราษฎรท่ีทำเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี

ตามเดิมและไม�มีการบุกรุกเพ่ิมเติมจะไม�ได�รับผลกระทบจากกรณีนี้ 

สำหรับการพิสูจน�สิทธิในท่ีดินทำกินให�ดำเนินการ ภายใต�หลักการพิสูจน�ว�า คนอยู�ก�อนประกาศเขตป$าหรือไม� หากเปนกรณีคนอยู�

ก�อนประกาศเขตป$า 2507 ก็ให�ดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง

ท่ีดินทำกินต�อไปได� ถ�ากรณีมีการประกาศเขตป$าก�อนให�ใช�หลักการแก�ปAญหาตามสภาพข�อเท็จจริง โดยจะอาศัยการอ�านภาพถ�าย

แผนท่ีทางอากาศและแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องต�าง ๆ เพ่ือตรวจสอบร�องรอยการทำกินว�ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างไรมาประกอบการ

พิจารณาสิทธิในแต�ละแปลง 

นอกจากนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินจะเร�งหารือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนแม�บทบริหารจัดการพ้ืนท่ี และการอยู�ร�วมกันของ

ชุมชน ให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย สามารถอยู�ร�วมกับธรรมชาติโดยไม�ทำลายซ่ึงกันและกัน คงไว�ซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�ดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือส�งเสริมระบบ

เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอย�างยั่งยืน 

นายวิชิต เมธาอนันต�กุล ประธานกลุ�มวิสาหกิจชุมชนเชิงเกษตรม�อนแจ�ม กล�าวว�า หลังจากท่ีได�ทำเรื่องร�องเรียนไปเม่ือต�นปSท่ีผ�านมา 

เรื่องขอให�ตรวจสอบการใช�อำนาจหน�าท่ีของทางภาครัฐว�าดำเนินชอบด�วยกฎหมายหรือไม� หากพบว�าทำไม�ถูกต�อง ขอให�ทาง

ผู�ตรวจการแผ�นดินดำเนินการตามอำนาจหน�าท่ี จะเปนทางอาญา หรือทางวินัยตามแต�เห็นสมควร โดยชาวบ�านยังยืนยันตามเดิม ท่ี

เรียกร�องให�เจ�าหน�าท่ีทำตามมติ ครม. 2541 ให�ยื่นเรื่องต�อป$าไม� ซ่ึงชาวบ�านได�ดำเนินการตามข้ันตอนถูกต�องท้ังหมดแล�ว โดยได�

ดำเนินการตามข้ันแล�วแล�วเสร็จตามกำหนดเวลา เม่ือปS 2542 หลังจากนั้นเจ�าหน�าท่ีมาชี้เขตรังวัด และพิสูจน�สิทธิ์ว�าชาวบ�านเข�ามา

อยู�ก�อน ท่ีจะประกาศพ้ืนท่ีป$า 

สำหรับแผนท่ีท่ีทางกรมป$าไม�อ�างว�าทำการสำรวจรังวัด เปนเพียงแผนท่ีท่ีทางโครงการหลวงสำรวจพ้ืนท่ีดินทำกินของชาวบ�าน

เท�านั้น โดยทำเปนบัญชีรายชื่อเกษตรกร เพ่ือใข�เปนฐานข�อมูลของโครงการหลวงเท�านั้น ไม�ใช�แผนท่ีท่ีทางป$าไม�สำรวจตามกล�าวอ�าง 

 

https://www.nationtv.tv/main/content/378804239 



 

 

 

ผู�ตรวจการเเผ�นดิน ลงพ้ืนท่ีติดตามการแก�ปAญหาบุกรุกพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม หลังชาวบ�านร�องเรียนถูกรัฐใช�กฎหมายไม�เปนธรรม 

ข�าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม� เม่ือวันท่ี : 3 พ.ย. 2563 อ�าน : 82 ครั้ง 

ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน พร�อมคณะ ลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามการแก�ไขปAญหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าแม�ริม หลังมีชาวบ�านร�องเรียนว�า

เจ�าหน�าท่ีใช�อำนาจมิชอบด�วยกฎหมายในการรื้อถอนท่ีพัก-รีสอร�ต ย้ำต�องให�ความเปนธรรมกับทุกฝ$าย และพิสูจน�สิทธิการถือครอง

ท่ีดินให�ชัดเจน 

วันนี้ (3 พ.ย.63) พลเอก วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน พร�อมด�วยนายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ

สำนักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน พันโท เทพจิต วีณะคุปต� ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�วมกับนายกมล 

นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ� หัวหน�าศูนย�พัฒนาโครงการหลวง

หนองหอย เพ่ือติดตามแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าแม�ริม (ม�อนแจ�มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ตำบลโป$งแยง และตำบลแม�

แรม อำเภอแม�ริม จังหวัดเชียงใหม� ภายหลังจากมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�องเรียนต�อผู�ตรวจการแผ�นดินว�าได�รับ

ความเดือดร�อนกรณีถูกกรมป$าไม�ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ และมี

คำสั่งให�รื้อถอนสถานประกอบการนั้น 

ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน เปnดเผยว�า ในวันนี้ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบปะประชาชนท่ี

เดือดร�อนจากกรณีดังกล�าว โดยพบว�าป$าแม�ริมเปนต�นน้ำลำธารจัดอยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว�า 13,000 ไร� เปนพ้ืนท่ี

ท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�ประมาณ 2,000 ไร� มีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการ

ปลูกฝnBน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร�วมโครงการประมาณ 900 กว�าราย แต�ปAจจุบันได�มีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจท่ีพัก – รีสอร�ท จำนวน 

113 ราย โดยเปนกลุ�มท่ีอยู�ระหว�างการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข�ายกระทำ

ความผิดชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป$าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือ

เจ�าของหรือขายกิจการให�นายทุนต�างชาติ 



 

 

สำหรับการพิสูจน�สิทธิในท่ีดินทำกินให�ดำเนินการภายใต�หลักการพิสูจน�ว�า คนอยู�ก�อนประกาศเขตป$าหรือไม� หากเปนกรณีคนอยู�

ก�อนประกาศเขตป$า 2507 ก็ให�ดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง

ท่ีดินทำกินต�อไปได� ถ�ากรณีมีการประกาศเขตป$าก�อนให�ใช�หลักการแก�ปAญหาตามสภาพข�อเท็จจริง โดยจะอาศัยการอ�านภาพถ�าย

แผนท่ีทางอากาศและแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องต�าง ๆ  เพ่ือตรวจสอบร�องรอยการทำกินว�ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างไรมาประกอบการ

พิจารณาสิทธิในแต�ละแปลง นอกจากนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินจะเร�งหารือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผนแม�บทบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีและการอยู�ร�วมกันของชุมชนเพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย สามารถอยู�ร�วมกับธรรมชาติโดยไม�ทำลายซ่ึง

กันและกัน คงไว�ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�ดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือ

ส�งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอย�างยั่งยืน 

ด�านนายวิชิต เมธาอนันต�กุล ประธานกลุ�มวิสาหกิจชุมชนท�องเท่ียวเชิงเกษตรม�อนแจ�ม เปnดเผยว�า ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับความ

เดือดร�อนจากการดำเนินการของเจ�าหน�าท่ีป$าไม� ท่ีเข�าตรวจสอบและใช�อำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างท่ีเปนท่ีพักรีสอร�ท ซ่ึงเห็นว�าเปน

การใช�อำนาจโดยมิชอบจึงได�ร�องเรียนต�อผู�ตรวจการแผ�นดินให�ดำเนินการตรวจสอบ ท้ังนี้ยืนยันว�าท่ีดินท่ีครอบครองและใช�

ประโยชน�อยู�นั้นประชาชนในพ้ืนท่ีมีการครอบครองและใช�ประโยชน�มาก�อนท่ีจะมีการประกาศใช�กฎหมายท่ีดินและประกาศพ้ืนท่ีป$า 

อีกท้ัง การใช�ประโยชน�ด�วยการทำท่ีพักรีสอร�ทก็เปนการดำเนินการในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนหรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรไม�ได�

เปนการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป$าแต�อย�างใด จึงต�องการให�มีการพิสูจน�และตรวจสอบเพ่ือให�ความเปนธรรม กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

เพราะท่ีผ�านมาชุมชนได�รับความเดือดร�อนอย�างหนักและต�องสูญเสียประโยชน�ขาดรายได�จากการท�องเท่ียวเชิงเกษตร 

 

https://region3.prd.go.th/topic/news/19327      https://region3.prd.go.th/prchiangmai/news/19327 



 

 

 

ผู�ตรวจการฯลงพ้ืนท่ี‘ม�อนแจ�ม’ เคลียร�ปมชาวบ�านร�องถูกรื้อรีสอร�ท 

วันอังคาร ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 19.40 น. 

3 พฤศจิกายน 2563 พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน� ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน พร�อมด�วยนายวทัญ�ู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการ

สำนักงานผู�ตรวจการแผ�นดิน , พ.ท.เทพจิต วีณะคุปต� ผู�อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพ้ืนท่ีม�อนแจ�มร�วมกับนายกมล 

นวลใย ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) และนายพีระชาติ เรืองประดิษฐ� หัวหน�าศูนย�พัฒนาโครงการหลวง

หนองหอย เพ่ือติดตามแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าสงวนแห�งชาติ ป$าแม�ริม (ม�อนแจ�มและพ้ืนท่ีใกล�เคียง) ต.โป$งแยง และ ต.แม�แรม อ.

แม�ริม จ.เชียงใหม� ภายหลังจากมีผู�ประกอบการธุรกิจท่ีพักในพ้ืนท่ีม�อนแจ�ม ร�องเรียนต�อผู�ตรวจการแผ�นดินว�าได�รับความเดือดร�อน

กรณีถูกกรมป$าไม�ดำเนินคดีอาญาในข�อหาบุกรุกพ้ืนท่ีป$าสงวนแห�งชาติ ประกาศให�ระงับการประกอบธุรกิจ และมีคำสั่งให�รื้อถอน

สถานประกอบการ 

ประธานผู�ตรวจการแผ�นดิน กล�าวว�า ในวันนี้ได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง พร�อมพบปะประชาชนท่ี

เดือดร�อนจากกรณีดังกล�าว โดยพบว�าป$าแม�ริมเปนต�นน้ำลำธารจัดอยู�ในพ้ืนท่ีลุ�มน้ำชั้น 1 เอ มีขนาดพ้ืนท่ีกว�า 13,000 ไร� เปนพ้ืนท่ี

ท่ีโครงการหลวงหนองหอยขอใช�ประมาณ 2,000 ไร� มีวัตถุประสงค�เพ่ือส�งเสริมให�ราษฎรในพ้ืนท่ีใช�ท่ีดินทำเกษตรกรรมทดแทนการ

ปลูกฝnBน ซ่ึงมีราษฎรเข�าร�วมโครงการประมาณ 900 กว�าราย แต�ปAจจุบันได�มีการแปรสภาพกลายเปนธุรกิจท่ีพัก รีสอร�ท จำนวน 113 

ราย โดยเปนกลุ�มท่ีอยู�ระหว�างการตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 82 ราย และถูกดำเนินคดีแล�ว 31 ราย เนื่องจากเข�าข�ายกระทำความผิด

ชัดเจน นำท่ีดินไปใช�ไม�ถูกต�องตามวัตถุประสงค�ของโครงการหลวงหนองหอย รวมท้ังมีการบุกรุกพ้ืนท่ีป$าเพ่ิมเติม เปลี่ยนมือเจ�าของ 

หรือขายกิจการให�นายทุนต�างชาติ 

สำหรับการพิสูจน�สิทธิในท่ีดินทำกินให�ดำเนินการภายใต�หลักการพิสูจน� ว�า คนอยู�ก�อนประกาศเขตป$าหรือไม� หากเปนกรณีคนอยู�

ก�อนประกาศเขตป$า 2507 ก็ให�ดำเนินการโดยอาศัยประมวลกฎหมายท่ีดิน 2497 สามารถไปเดินเรื่องออกเอกสารสิทธิครอบครอง

ท่ีดินทำกินต�อไปได� ถ�ากรณีมีการประกาศเขตป$าก�อนให�ใช�หลักการแก�ปAญหาตามสภาพข�อเท็จจริง โดยจะอาศัยการอ�านภาพถ�าย



 

 

แผนท่ีทางอากาศและแผนท่ีท่ีเก่ียวข�องต�างๆ เพ่ือตรวจสอบร�องรอยการทำกินว�ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย�างไรมาประกอบการ

พิจารณาสิทธิในแต�ละแปลง 

นอกจากนี้ ผู�ตรวจการแผ�นดินจะเร�งหารือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือวางแผนแม�บทบริหารจัดการพ้ืนท่ีและการอยู�ร�วมกันของ

ชุมชนเพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัย สามารถอยู�ร�วมกับธรรมชาติโดยไม�ทำลายซ่ึงกันและกัน คงไว�ซ่ึง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ�ดังเดิม อาจมีการพัฒนาในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ือส�งเสริมระบบ

เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีอย�างยั่งยืน 

ด�านนายวิชิต เมธาอนันต�กุล ประธานกลุ�มวิสาหกิจชุมชนท�องเท่ียวเชิงเกษตรม�อนแจ�ม เปnดเผยว�า ประชาชนในพ้ืนท่ีได�รับความ

เดือดร�อนจากการดำเนินการของเจ�าหน�าท่ีป$าไม� ท่ีเข�าตรวจสอบและใช�อำนาจรื้อถอนสิ่งปลูกสร�างท่ีเปนท่ีพักรีสอร�ท ซ่ึงเห็นว�าเปน

การใช�อำนาจโดยมิชอบ จึงได�ร�องเรียนต�อผู�ตรวจการแผ�นดินให�ดำเนินการตรวจสอบ 

“ยืนยันว�าท่ีดินท่ีครอบครองและใช�ประโยชน�อยู�นั้น ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการครอบครองและใช�ประโยชน�มาก�อนท่ีจะมีการ

ประกาศใช�กฎหมายท่ีดินและประกาศพ้ืนท่ีป$า อีกท้ังการใช�ประโยชน�ด�วยการทำท่ีพักรีสอร�ทก็เปนการดำเนินการในรูปแบบของ

วิสาหกิจชุมชนหรือการท�องเท่ียวเชิงเกษตรไม�ได�เปนการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป$าแต�อย�างใด จึงต�องการให�มีการพิสูจน�และตรวจสอบ 

เพ่ือให�ความเปนธรรม กับประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะท่ีผ�านมาชุมชนได�รับความเดือดร�อนอย�างหนักและต�องสูญเสียประโยชน�ขาด

รายได�จากการท�องเท่ียวเชิงเกษตร” นายวิชิต กล�าว 

 

 

https://www.naewna.com/local/529556 

 



 

 

 

 

นายอำเภอโพธิ์ตาก นำเจ�าหน�าท่ีป$าไม� ตำรวจ สภ.โพธิ์ตาก ตรวจยึดไม�แปรรูปท่ีลักลอบตัดบริเวณลำห�วยกาหม  พร�อมสืบสวนหา

ตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย 

สยามรัฐออนไลน�  3 พฤศจิกายน 2563 18:24 น.  ภูมิภาค 

สืบเนื่องจาก ผู�สื่อข�าวลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ โครงการขุดลอกห�วยกาหม รอยต�อระหว�างบ�านดงเหล�า-บ�านศูนย�กลาง อ.โพธิ์ตาก จ.

หนองคาย หลังมีชาวบ�าน ในพ้ืนท่ี ร�องเรียนผ�านสื่อเพ่ือนำเสนอไปยังหน�วยงานเก่ียวข�อง รวมถึงรัฐบาล ให�มีการตรวจสอบ เก่ียวกับ

การดำเนินการพัฒนาแหล�งน้ำแก�ภัยแล�ง โดยในพ้ืนท่ี อ.โพธิ์ตาก เปนอีกหนึ่งอำเภอท่ีได�รับจัดสรรงบประมาณโดยประเด็นท่ี

ชาวบ�านร�องเรียนคือ การลักลอบตัดไม�หวงห�ามในพ้ืนท่ีขุดลอกห�วยกาหม 

ต�อมาผู�สื่อข�าวได�ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเรื่องร�องเรียนต้ังแต�วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 ต�อเนื่องถึงวันนี้ (3 พ.ย.) พบว�าประเด็นท่ีชาวบ�าน

ร�องเรียนเปนเรื่องจริงโดยพบว�ามีการลักลอบตัดไม�หวงห�ามหลายชนิดในพ้ืนท่ีการขุดลอก รวมท้ังมีการแปรรูปไม�ในบริเวณพ้ืนท่ีขุด

ลอกโดยไม�เกรงกลัวต�อกฎหมายบ�านเมือง 

โดยในวันนี้ (3 พ.ย.) นายสมควร ใจซ่ือ นายอำเภอโพธิ์ตาก เจ�าหน�าท่ีฝ$ายปกครองอำเภอสังคม ร�วมกับ เจ�าหน�าท่ี หน�วยป?องกัน

รักษาป$าท่ี นค.1 (สังคม) ,พ.ต.ท.สุริยพันธ� ธนบูรณาวัฒน� สารวัตร (สอบสวน) สภ.โพธิ์ตาก พร�อมเจ�าหน�าท่ีตำรวจ สภ.โพธิ์ตาก 

ร�วมกันตรวจยึดไม�แปรรูป ท่ีถูกลักลอบตัดท่ีบริเวณลำห�วยกาหม อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เพ่ือนำไปตรวจสอบและดำเนินการ

สืบสวนหาตัวผู�กระทำผิดมาดำเนินการตามข้ันตอนกฎหมายต�อไป 

 

https://siamrath.co.th/n/194581 



 

 

 

 

ศูนย�ป$าไม�แพร�ประชุมร�วมอ.เด�นชัยแก�ไขปAญหาการบุกรุกป$าบ�านบ�อแก�ว   3 พ.ย. 63 

เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 3 สาขาแพร� โดยนายเสน�ห� แสนมูล ผอ.ศูนย�ป$าไม�แพร�, นายพิษณุ

พันธ� วงศขันธ� หน.ฝ$ายป?องกันรักษาป$า ส�วนป?องกันรักษาป$าและควบคุมไฟป$า, นายอรุณ คงได� หน.หน�วยป?องกันและพัฒนาป$าไม�

เด�นชัยและนายสุวิทย� ฟูคำหน.หน�วยป?องกันรักษาป$าท่ี พร.13 (แม�ปาน) ร�วมประชุม คณะทำงานฝ$ายปฏิบัติการเพ่ือแก�ไขปAญหา

การบุกรุกพ้ืนท่ีป$าบริเวณบ�านบ�อแก�ว หมู�ท่ี 10 ตำบลไทรย�อย อำเภอเด�นชัย จังหวัดแพร� (พ้ืนท่ีรอยต�อจังหวัดแพร� 

– อุตรดิตถ�) ณ ท่ีว�าการอำเภอเด�นชัยโดยมีนายอิศรา สุขแจ�มใส นายอำเภอเด�นชัย เปนประธาน มีหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าร�วม

ประชุม มติท่ีประชุม ให�ดำเนินการตามแนวทางของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการป?องกันและปราบปรามการตัดไม�ทำลายป$า (คปป.) 

จังหวัดแพร� เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 

ซ่ึงแบ�งจากผลการตรวจสอบในพ้ืนท่ีเปน 3 กลุ�ม คือ 

1.พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกเข�าทำประโยชน�ก�อนปS พ.ศ.2557 (มติ ครม.30 มิ.ย 2541และคำสั่ง คสช.ท่ี 66/2557 

2.พ้ืนท่ีท่ีมีการบุกรุกเข�าทำประโยชน�หลังปS พ.ศ.2557 

3.พ้ืนท่ีคงสภาพป$า ไม�มีการบุกรุกแผ�วถางเข�าทำประโยชน�ในพ้ืนท่ี 

 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1496089/ 



 

 

 

 

สำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 3 สาขาแพร� ร�วมกับ ศูนย�ปฏิบัติการแก�ไขสถานการณ�ฉุกเฉิน ด�านความม่ันคงแพร� จับไม�

เถ่ือนพร�อมผู�ต�องหา 2 คน 

3 พ.ย. 63 

เม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป$าไม�ท่ี 3 สาขาแพร� โดยการอำนวยการของ นายประสิทธิ์ ท�าช�าง 

ผอ.สำนักฯ, นายเสน�ห� แสนมูล ผอ.ศูนย�ป$าไม�แพร�, นายชาตรี สัทธรรมนุวงศ� ผอ.ส�วนป?องกันรักษาป$าและควบคุมไฟป$า โดย นาย

อรุณ คงได� หน.หน�วยป?องกันและพัฒนาป$าไม�เด�นชัย /หน�วยป?องกันรักษาป$าท่ี พร.12 (แม�จั๊วะ) สนธิกำลังร�วมกับศูนย�ป?องกันและ

ปราบปรามป$าไม�ท่ี 3 ภาคเหนือ, เจ�าหน�าท่ี ชป.พิเศษป$าไม� สจป.3 สาขาแพร�และ ชป.พิเศษป$าไม�ศูนย�ป$าไม�แพร� และจนท.ฝ$าย

ปกครอง จ.แพร� ตรวจพบการกระทำผิด 1 ราย จับกุมผู�ต�องหา 2 คน ตรวจยึด ไม�สักท�อน จำนวน 8 ท�อน ปริมาตร 0.84 ลบ.ม. 

อุปกรณ�การกระทำผิด รถยนต�บรรทุกปnคอัพ จำนวน 1 คัน เหตุเกิดท่ีบนถนนทางเข�า อ.เด�นชัย บริเวณหน�าบริษัทเด�นชัยทรัพย�

เกษตร หมู�ท่ี 10 ต.แม�จั๊วะ อ.เด�นชัย นำส�ง พงส.สภ.เด�นชัย ดำเนินคดีตามกฎหมาย 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1495491/ 



 

 

 

บุกจับหนุ�มใหญ�ลักลอบซ้ือ'ไม�พะยูง'ตุนเตรียมส�งนายทุน มูลค�ากว�า10ล�านบาท 

วันอังคาร ท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 08.56 น. 

3 พฤศจิกายน 2563 ผู�สื่อข�าวรายงานว�า เจ�าหน�าท่ีหน�วยป?องกันรักษาป$าท่ี ศก.2 จ.ศรีสะเกษ สนธิกำลังร�วมกับ ชุด

ปฏิบัติการพิเศษป$าไม�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ตำรวจ สภ.ปรือใหญ�, ตำรวจป$าไม�, เจ�าหน�าท่ีทหาร ฉก.3 กกล.สุรนารี และ

เจ�าหน�าท่ีฝ$ายปกครอง อ.ขุขันธ� สนธิกำลังร�วมกันเข�าตรวจค�นบ�านเลขท่ี 136 หมู� 4 ต.ศรีตระกุล อ.ขุขันธ� จ.ศรีสะเกษ พบไม�พะยูง

จำนวน 462 ท�อน/เหลี่ยม ปริมาตร 5.138 ลบ.ม. เครื่องชั่งขนาด 60 กก. 1 เครื่อง, มีดพร�า 1 เล�ม, สายไฟฟ?ายาว 20 เมตร 1 ม�วน, 

เลื่อยวงเดือน 1 เครื่อง จึงควบคุมตัวนายสวัสด์ิ ดอกพอง อายุ 67 ปS เจ�าของบ�านไปสอบสวนเหตุเกิดเม่ือบ�ายวันท่ี 2 พ.ย.63  

เนื่องจากก�อนหน�านี้ เจ�าหน�าท่ีชุดจับกุมได�สืบทราบมาว�า ท่ีบ�านหลังดังกล�าว มีการลักลอบรับซ้ือไม�พะยูงซ่ึงเปนไม�หวงห�าม

มาเก็บรวบรวมไว�เพ่ือส�งขายนายทุน จึงได�สนธิกำลังกันเข�าตรวจสอบจนกระท่ังพบไม�พะยูงดังกล�าว จึงแจ�งข�อหานายสวัสด์ิเจ�าของ

บ�านว�า มีไม�หวงห�ามแปรรูปและยังไม�ได�แปรรูปไว�ในครอบครองเกิน 0.20 ลบ.ม. นำตัวพร�อมของกลางส�ง พงส.สภ.ปรือใหญ�

ดำเนินคดี ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีบอกว�า ไม�พะยูงจำนวนดังกล�าวถ�าสามารถส�งไปถึงต�างประเทศได�จะมีมูลค�ากว�าสิบล�านบาท 

https://www.naewna.com/local/529336 

 

 

 

 

 



 

 

คมนาคมชง ครม.สัญจร สร�างทางด�วนกะทู�-ป$าตอง 

เผยแพร�: 3 พ.ย. 2563 11:16   โดย: ผู�จัดการออนไลน� 

นายศักด์ิสยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม เปnดเผยว�า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย�างเปนทางการนอก

สถานท่ี (ครม.สัญจร) ท่ี จ.ภูเก็ต วันนี้ จะมีการรายงานให�ท่ีประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนาโครงการทางพิเศษกะทู�-ป$าตอง จ.

ภูเก็ต ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 14,100 ล�านบาท ซ่ึงขณะนี้โครงการอยู�ระหว�างการทางพิเศษแห�งประเทศไทย (กทพ.) 

ประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม และกรมป$าไม� เพ่ือขออนุญาตการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือก�อสร�างโครงการ 

หลังจากการประสานงานเรียบร�อย คาดว�าจะสามารถนำเสนอให�คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการของโครงการเดือนพฤษภาคม 2564 

และเริ่มคัดเลือกผู�รับสัมปทานเดือนมิถุนายน 2564 หลังจากนั้นจะเริ่มงานก�อสร�างทันที และโครงการจะเสร็จปS 2570 

ท้ังนี้ ยืนยันว�าโครงการจะส�งผลดีต�อประชาชนและนักท�องเท่ียวของจังหวัดภูเก็ต จากเดิมเส�นทางถนนกระทู�ป$าตองเปน

ถนนคดเค้ียวตามเขา ซ่ึงต�องใช�ระยะเวลาเดินทาง 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เม่ือโครงการเสร็จการเดินทางระหว�าง 2 แหล�งท�องเท่ียว 

จะใช�ระยะเวลาเพียงประมาณ 10 นาทีเท�านั้น 

สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู�-ป$าตอง ถือเปนโครงการแรกของ กทพ.ท่ีดำเนินโครงการในต�างจังหวัด มีลักษณะพิเศษ 

คือ การเจาะอุโมงค�ทะลุภูเขาความยาว 1.85 กิโลเมตร และจะเปนทางพิเศษสายแรกท่ีอนุญาตให�รถจักรยานยนต�ข้ึนใช�ได� ก�อ

ประโยชน�ต�อประชาชนในพ้ืนท่ี รวมถึงนักท�องเท่ียวอย�างมาก นอกจากลดเวลาการเดินทาง และยังลดปAญหาอุบัติเหตุการสูญเสียใน

เส�นทางเดิมด�วย 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมระบุว�า โครงการดังกล�าวจะเปนการลงทุนแบบ PPP และจากการทำผลศึกษาขณะนี้

พบว�าให�ผลตอบแทนคุ�มค�าต�อการลงทุนสูง 

https://mgronline.com/uptodate/detail/9630000113791 

 


